
      : التخصصات المطلوبة   

تصنيف 
 الدورات التدريبية املطلوبة سنوات اخلربة املطلوبة الشعبة/ التخصص  سياملؤهل الدرا الوظيفة م الوظائف

الوظائف 
 التخصصية

 كيميائي 1
 بكالوريوس علوم

 كيمياء
 سنوات 5إىل  3خربة من 

  
   جيولوجيا جيولوجي 2
 مهندس إنتاج 3

 بكالوريوس هندسة

   ميكانيكا/ إنتاج 

4 
مهندس صيانة 

 ميكانيكية
   سنوات 5خربة التقل عن  ميكانيكا

5 
مهندس صيانة 

 مركبات
 ميكانيكا سيارات

 سنوات 5إىل  3خربة من 

  

 املستوى الثاين ميكانيكا مهندس إهتزازات 6
 (CAT. II ) 

7 
مهندس تصميمات 

 هندسية
 ميكانيكا

برامج التصميم املدعم ابحلاسب 
 ( CAD) اآليل 

8 
مهندس صيانة  

 كهرابئية
   سنوات 5خربة التقل عن  كهرابء

 مدين مهندس مساحة 9
 سنوات 5إىل  3خربة من 

  
   إلكرتونيات مهندس إلكرتونيات 11

تصنيف 
 الدورات التدريبية املطلوبة سنوات اخلربة املطلوبة الشعبة/ التخصص  املؤهل الدراسي الوظيفة م الوظائف

الوظائف 
 الفنية

 فين إنتاج 11

ذوي / صناعي دبلوم فين 
  اخلربة

 سنوات 5إىل  3خربة من 

  

12 
فين صيانة 
   ميكانيكية

   فين صيانة كهرابئية 13
   فين إهتزازات 14
   فين معمل 15
   فين مساحة 16
   فين حلام 17
   فين فريزة 18
   فين حداد 19
   فين خراط 21
   فين براد 21
   فين تربيد وتكييف 22
23 
 

   فين صيانة غالايت



24 
فين صيانة طلمبات 

 (مياه / وقود ) 
  

25 
فين صيانة ضواغط 

 هواء
  

  OSHA فين أمن صناعي 26

27 
فين كهرابئي 
  لوحات حتكم

28 
فين سباك خطوط 

 إنتاج
  

29 
فين صيانة مولدات 

 كهرابئية
  

   فين آابر مياه 31
ذوي / دبلوم سياحة وفنادق  طباخ 31

 اخلربة
  

   خباز 32
تصنيف 
 الدورات التدريبية املطلوبة سنوات اخلربة املطلوبة الشعبة/ التخصص  املؤهل الدراسي الوظيفة م الوظائف

الوظائف 
 احلرفية

 عامل إنتاج 33

 حمو أمية/ إبتدائية / إعدادية 

   بدون خربة 

34 
فين ميكانيكا 
 معدات ثقيلة

 

 سنوات 5إىل  3خربة من 

 

35 
فين كهرابء معدات 

 ثقيلة
 

 

احلصول على رخصة تشغيل   سائق لودر 36
 معدات

احلصول على رخصة تشغيل   سائق حفار 37
 معدات

 سائق دمرب 38
احلصول على رخصة تشغيل  

 معدات

 سائق آلة جرف 39
احلصول على رخصة تشغيل  

 معدات

 سائق آلة تسوية 41
احلصول على رخصة تشغيل  

 معدات

 سائق كالرك 41
احلصول على رخصة تشغيل  

 معدات

 سائق قالب 42
احلصول على رخصة قيادة  

 درجة اوىل
43 
 
 

 سائق نقل ثقيل
احلصول على رخصة قيادة  

 درجة اوىل



احلصول على رخصة قيادة   سائق مركبات 44
 درجة اوىل

45 
عامل إصالح 

  إطارات
  

46 
عامل غسيل 

  وتشحييم معدات
  

47 
فين كهرابئي 

    توصيالت

 عامل نظافة 48
 بدون خربة 

  
    عتال 49

 : الشروط العامة

 .أن يكون المتقدم للعمل من الذكور نظراً لطبيعة العمل  -1

 .تأدية الخدمة العسكرية أواإلعفاء منها  -2

 .أن يكون المتقدم للعمل وأبواه يتمتعون بالجنسية المصرية دون غيرها  -3

المتقدمين من حملــة المؤهالت العليــا  عــلجمي( و ـن يوليـي األول مـعام ف 22) عن ة ـأال يزيد سن المتقدم لشغل الوظيف -4

ا ـرة بهـون سنوات الخبـي تكـــوالت ـة العليـــاالفني فـائـوظــدا الوذلك ع والمؤهــالت المتوسطـــة والوظائـــف الحرفيـــة

 .( أولوية التعيين لجميع الوظائف لألصغر سناً ) نة س 41عن  لها سنوات على أن ال يزيد سن المتقدم 11إلى  5من 

 .لألعلـــى تقديـراً  همتعيينأفضليــة لمؤهالت العليا تكون بالنسبة لحملة ا -5

 .أن يكون المتقدم لشغل وظيفة سائق مركبات حاصل على رخصة درجة أولـى ساريــة  -6

 .معدات ساريـة أن يكون المتقدم لشغل وظيفة سائق معدات حاصل على رخصة تشغيل  -7

 (.إلخ .......  -طبي  -فني  -شخصي ) إجتياز جميع اإلختبارات المقررة  -2

: ي ـة االتـالخدمة الوطنيات إللكترونـي لجهـاز مشروعـع اف اإللتحــاق بالوظيفـة مـن الموقـاء ملـة وإستيفـيـتـم طباعــ -9

 www.nspo.com.eg 6106/  6/  06وحتى     6106/  6/   01ن    ــــــدة مـــــي المــــف 

:  ي ــش لألسمنت التالملــف اإللتحاق بـالوظيفـة الـمـستوفــى علـى البريــد اإللكترونـي لـشــركـة الـعـرييـرسـل  -01

hr@elarishcement.com      6106/  6/  06  وحتى  6106/  6/  01فــي الفترة مـن   

 .اء ــــال سينـــــة شمــــع بمحافظــة ستجرى بمقر المصنــــالمقابالت الشخصية واإلختبارات الميداني -00

 .لن يلتفت للطلبات المخالفة للشروط والتوقيتات المحددة باإلعالن أوالغير مستوفاة أوالواردة بالبريد  -06
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